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رئیس قوه قضاییه:

با اخاللگران بازار ارز و خودرو 
برخورد می کنیم

2

رئیس مجلس خبرگان:

سران سه قوه 
با مردم حرف بزنند

3

 شرایط دولت و نقش اصولگرایان 
وحانی در حمایت از ر

 
سیاوش کاویانی

در حالی که شرایط دولت به گونه ای است که 
نیازمند به کمک و ی��اری دارد، اما اصالح طلبان و 
هواداران روحان��ی در صدد تضعیف دولت تدبیر و 

امید برآمده اند. 
اکن��ون این پرس��ش در میان اف��کار عمومی 
شکل گرفته است که چرا حامیان دیروز، تبدیل به 
منتقدان امروز ش��ده اند و حتی پا را فراتر گذاشته 
و از دول��ت و ش��خص رئیس جمهور اع��الم برائت 

می کنند؟!
اگ��ر به دولت احمدی نژاد و اصولگرایانی که در 
انتخاب او به ریاست جمهوری نقش داشتند نگاهی 
بیندازیم، تفاوت های زیادی را می توان از نوع حمایت 

آنها با حمایت اصالح طلبان از روحانی پیدا کرد. 
اصولگرایان تاکنون هیچ گاه در عرصه ریاس��ت 
جمه��وری با اقبال روبه رو نبوده اند و نتوانس��ته اند 
ای��ن جایگاه را به دس��ت بیاورند و یک��ی از افراد 
جناح خود را به ریاس��ت جمهوری برس��انند، اگر 
تصور می شود که احمدی نژاد یک اصولگرای صرف 
بوده اس��ت، این نیز اشتباه است خود او نیز چنین 

اعتقادی نداشته است. 
اصولگرای��ان روش و من��ش احمدی ن��ژاد را 
ب��ه خ��ود نزدیک می دیدن��د به همی��ن خاطر در 
انتحاب��ات ریاس��ت جمه��وری 84 از او حمای��ت 
کردن��د اما احمدی نژاد هیچ گاه خود را وابس��ته به 
طیف سیاس��ی اصولگرا نمی دانست و این موضوع 
را بارها گفته بود. تنها نکته ای که باعث ش��ده بود 
اصولگرایان از احمدی ن��ژاد حمایت کنند نزدیکی 
مواضع او به طیف سیاسی اصولگرا و البته زاویه ای 
ب��ود که با مرحوم هاشمی رفس��نجانی داش��تند و 
همین امر باعث ش��د ت��ا در انتخابات 84 پش��ت 

احمدی نژاد قرار بگیرند. 
منصفان��ه خواهد بود که بگویی��م در دور اول 
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، او توانسته بود 
به دس��تاوردهای زی��ادی در زمینه های عمرانی و 
علمی برسد که البته اگر مسائل سیاسی و جناحی 
در مناف��ع مل��ی دخیل نبود، حت��ی اصالح طلبان 
و مخالف��ان شناس��نامه دار کش��ور هم بای��د از او 
حمای��ت می کردند، اما از همان روز آغاز کار دولت 
احمدی نژاد، ش��اهد مخالفت ها و سنگ اندازی های 
اصالح طلبان و حت��ی کارگزاران با رهبری مرحوم 

هاشمی رفسنجانی مقابل حرکت دولت او بودیم. 
اکنون نیز احمدی ن��ژاد علی رغم تحرکاتی که 
در صحنه سیاس��ی به واس��طه رسیدگی به برخی 
تخلفات نزدیکان و معاونینش از سوی قوه قضاییه، 
انج��ام می دهد، از س��وی اصولگرایان ترد ش��ده و 
جای��گاه و پای��گاه اجتماعی خود را نیز از دس��ت 
داده اس��ت. اصولگرایان تا آنجا که امکان داش��ت 
س��عی در یاری و راهنمایی احمدی نژاد داش��تند، 
اما او قدر این حمایت را ندانست و حتی نسبت به 

حمایت های رهبری نیز قدرنشناسی کرد. 
ام��ا اکن��ون اصالح طلبانی که خ��ود را باعث 
ریاس��ت  انتخاب��ات  دو  در  روحان��ی  پی��روزی 
جمهوری سال های 92 و 96 می دانند، انتقادات و 
مخالفت های تندی علیه شخص رئیس جمهوری و 
عملکرد او می کنند که حتی خوف آن را دارند که 

ضعف های روحانی کشور را متالشی کند!
آی��ا اصالح طلبان حامی آق��ای روحانی در به 
وجود آمدن ش��رایط کنونی نقش��ی نداش��ته اند؟ 
و تنه��ا این رئیس جمهور اس��ت ک��ه مقصر ماجرا 
معرفی می شود؟ آیا روحانی از ابتدای دوره ریاست 
جمهوری خ��ود، از نظرات اصالح طلبان برای اداره 

کشور بهره نبرده است؟
آی��ا اصالح طلب��ان خواس��ته های خ��ود را به 
رئیس جمه��ور تحمیل نکردن��د؟ کابینه ای که در 
دولت تدبیر و امید تش��کیل ش��د نشانگر آن است 
ک��ه اصالح طلب��ان نف��وذ و حض��ور حداکثری در 
آن داش��ته اند حال از میان آنه��ا تعدادی از طیف 
کارگزاران و برخی دیگر از آنها مس��تقیماً از طیف 
اصالح طلبان هس��تند، این دو، در جریان سیاسی 

اصالح طلبی، هم فکر و هم عقیده  هستند. 
اکنون چه ش��ده اس��ت که اینگون��ه به دولت 
تدبیر و امید می تازن��د و حتی تالش می کنند که 

این دولت ناکارآمدتر شود؟!
قدر مس��لم اصالح طلبان سیاس��ت فرار رو به 
جلو را برگزیده اند و س��عی دارن��د با مخالفت های 
ش��دید خ��ود، از اوضاع موجود که آن را از چش��م 
دولت و ش��خص رئیس جمه��وری می بینند برائت 
جوین��د. عملکرد ضعیف دولت ب��ه ویژه ناکامی در 
دس��تاوردهای توافق هس��ته ای که بخش زیادی از 
آن به خاطر سیاست های اصالح طلبان رقم خورده 
اس��ت، آنها را وادار کرده تا از دولت فاصله بگیرند و 

شکست را تنها برای روحانی بخواهند. 
اما رفتار اصولگرایانی ک��ه منتقد دولت بودند 
و هس��تند به گونه دیگری اس��ت، سیاس��ت حکم 
می کند که رقیب در چنین شرایطی به مخالفت و 
انتقادات خود شدت بخشد تا ناکارآمدی های دولت 
مستقر بیشتر شود، همان رفتاری که اصالح طلبان 
با دول��ت احمدی نژاد داش��تند ام��ا می بینیم که 
اصولگرایان تالش می کنن��د به یاری دولت بیایند 

تا از این شرایط خارج شود. 
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صدوربرخیازضمانتهایجعلیبانقشآفرینیحمیدباقریدرمنی
نماینده دادس��تان در هش��تمین جلسه رس��یدگی به اتهامات حمیدباقری درمنی 
متهم فس��اد اقتص��ادی در رابطه با صدور برخی از ضمانت ه��ای جعلی با نقش آفرینی 

متهم پرونده توضیحاتی ارائه کرد.
نماینده دادس��تان گفت: این ضمانت نامه از بانک ملی صادر ش��ده است که بدون 
هیچگونه تضمینی صادر ش��ده و فاقد هر گونه اعتبار بوده اس��ت. البته 6 ضمانت نامه 
دیگر هم صادر شده که دارای اعتبار بوده اند، اما پشتوانه آن ها فاقد اعتبار بوده است.

وی گفت: در مرحله بعد ۳6 فقره ضمانت نامه توس��ط بانک ملی صادر ش��ده است 
ک��ه برخالف 6 ضمانت نامه قبلی از اس��اس مجعول بوده ان��د و این ها هم از لحاظ عدم 
س��ابقه در سیس��تم بانک مرکزی و هم از لحاظ اصالت و واقعی بودن مورد اشکال قرار 

گرفته اند.
نماینده دادس��تان بیان کرد: همچنین ضمانت نامه هایی که در وجه شرکت سامان 
مجد داده ش��ده اس��ت آن ها هم مجعول بوده ان��د. عالوه بر این تع��دادی ضمانت نامه 
 هم در وجه ش��رکت پاالیش نفت جی صادر ش��ده که آن ها هم مجعول و فاقد اعتبار 

بوده اند.
وی گفت: بانک ملی در نامه ای به بازپرسی اعالم می کند که این ضمانت نامه ها در 
زمان مدیریت آقای جهانگیر محمدی صادر ش��ده است. همچنین اعالم کرده است که 
در آن زمان عالوه بر این ۳6 ضمانت نامه 57 فرم ضمانت نامه از بانک خارج شده است. 
در ادامه رس��یدگی قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و درباره این 

ضمانت نامه ها توضیح دهد.
باقری در دفاع از خود مدعی ش��د: ش��رکت هایی که عنوان می شود مربوط به من 
بوده و تحت مدیریت من است را قبول ندارم. شرکت سامان مجد از این جانب شکایتی 
نداشته اس��ت همچنین مبلغ بدهی ها از سمت شرکت های سامان مجد یا شرکت آریا 

برج هرم هنوز مشخص نیست.
وکیل ش��رکت گفت: همچنین در نظریه کارشناسی از یک مرجع دیگر آمده است 
که س��ریال برخی از این ضمانت نامه ها با سریال ضمانت نامه های اصلی مطابقت دارد و 

صورت ظاهری آن ها با ضمانت نامه اصلی تطابق دارد.
وی افزود: لذا 6 ضمانت نامه از بانک ملی صادر شده است که بانک ملی اعالم کرده 

این ها برخالف ضوابط و توسط رئیس شعبه و معاون شعبه صادر شده است.
متهم گفت: اینکه گفته می ش��ود چرا من بدهی یک شرکت را داده ام را چندین بار 
توضیح داده ام. در این خصوص من تصور می کردم که امالک معرفی شده توسط آقای 
ن. دارای ارزش زیادی است و به همین خاطر بنده پذیرفتم که بدهی های این شرکت 
را بپردازم، اما تصور من درست نبود و در این خصوص من حتی متضرر هم شدم. قاضی 

خطاب به متهم گفت: در مورد بیمه ایران توضیح دهید؟
متهم پاس��خ داد: بیمه نامه س��ه ماه پس از صدور برگشتی چک ها اعتبار داشت و 

عقد قرارداد ها توسط آقای ج. بوده است و من به دفتر خانه نرفته ام.
وکیل بیمه ایران در جایگاه حاضر شد و گفت: آنچه که مسلم است در مورد بیمه 
ایران اس��نادی که به عنوان رهن قرار گرفته اس��ت جعلی و فاقد هرگونه اصالت است 
و نحوه عمل ش��رکت فجر گس��تر نوین کامال مش��خص است، در اس��ناد رسمی که به 
شرکت بیمه ارائه شده صاحب امضا مجید باقری درمنی بوده، اما در بانک با دو امضای 
مجید باقری درمنی و حمید باقری درمنی انجام ش��ده اس��ت و وقتی چک ها در اختیار 
نفت جی قرار گرفت مشخص شد چک ها از حساب مسدود صادر شده است و پوشش 
بیمه نامه ای که خریداری شده برای تضمین چک هایی بوده که قابلیت وصول نداشته 
اس��ت. بنابرای��ن هیچگونه قص��د و اراده ای برای پرداخت مبالغ چک ه��ا از ابتدا وجود 
نداش��ته اس��ت قطعا آقای باقری درمنی نمی تواند روابط خود رابا ش��رکت فجر گستر 

نوین کتمان کند.
نماینده دادس��تان به اقاریر این متهم در پرونده اش��اره کرد و گفت: این متهم در 
اقاریر خود گفته است زمانی که من متوجه شدم اسناد آقای ن. جعلی است به آقای ب 
زنگ زدم و این موضوع را به او اطالع دادم که ب به من گفت: ش��ما به این موضوعات 
کار نداش��ته باش، چون مشکل مالی برطرف شده اس��ت و، چون فعال ن. در دسترس 
نیس��ت ش��ما چند روزی را به بانک نرو تا ما کار ها را انجام دهیم که پس از این حرف 

من چند روزی را به کرج پیش دوستم رفتم.
در ادامه قاضی صلواتی با اعالم ختم رسیدگی این جلسه اظهار کرد: جلسه بعدی 

متعاقبا اعالم خواهد شد.  میزان

یادداشت یک

سیاست روز افزایش تعداد مناطق آزاد اقتصادی کشور را بررسی می کند؛

مناطق رانت آزاد
مردانگی 

پذیرش اشتباه
رویصحبتمانامروزباکسانیاستکهبه
راحتیوبااشتباهاتوقصورهایسهویکه
شایدناشیازعدمشناختوتمایلبهبرنده
شدناستهموارهدرعکسهاییکهبابرندهها
گرفتهمیشودحضوردارندووقتینوبتبه

پاسخگوییدربارهاعمالورفتارهمانبرندهها
میشودمیگویندماکهحامیاشنبودیم؟!
وژستمنتقدروشنفکرواعتدالگراگرفته

وباترکیبیازاحزابحاضردرصحنهسیاست
خودراطرفدارحقمعرفیمیکنند!
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نگاهی به ضرورت اداره کشور با 2 مجلس

اولویت در حاشیه

افتتاح طرح های مهم فرآورده های نفتی
با حضور رئیس جمهوری و وزیر دفاع 

پتروشیمی 
درخط مقدم 

نبرد با تحریم است

اشتغال زایی با زعفران از مشکین شهر تا لرستان

اقتصاد مقاومتی
با رنگ طالی سرخ

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع(: 
به دلیل مانع تراشی ها احتماال در تهران برنامه ای نداریم

مدیریت مصال در مقابل شیرخوارگان؟!


